ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURIT ŞI CULTELOR

ORDIN

Nr.

J.i-lto

_

din

__2004

J~, /1 .

____:_....::....__..:.........;.

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
m. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare m. 6027/9.11.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul
ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", un număr de 60 (şaizeci) de icoane pe sticlă, aflate în patrimoniul
Muzeului Naţional al Satului ,,Dimitrie Gusti" din Bucureşti, cuprinse în lista
anexă.

( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţional
al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, în vederea punerii lui în aplicare.

MINISTRUL CULTURII ŞI
ACAD. RĂZVAN THEO-"-"~~-

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
N r. 6027 1 9.11.2004
DIRECŢIA

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 14.10.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifiee, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a unui număr de 60 ( şaizeci ) de icoane pe sticlă, aflate în patrimoniul
Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, conform listei de
obiecte anexată solicitării de clasare.

Expertiză şi

DIRECTOR D.M.I.M.
SECRET AR C.N.M.C.,

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti,

Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21.66

Denumirea
bunului
cu ltural

Autor(i), atelier,
marcă, şcoa l ă,

atribuire

(d up ă

Titlul sau tema
este cazu l)

(dacă

caz)

Material, tehn i că, dimensiuni (eventual
dimensiunile suportului) şi alti parametri de
ide ntificare (d up ă caz)

Datare, anu l
fabricaţi ei (după

caz)

Observaţii

(documente dr refe rinJă antecedente,
stare de conservar e, ca ntitate, date specia le+

prezenţa semnăt urilo r, in sc pţi o n ări lo, m ă rci l o r,
ş.a.)

( 1.1)

( 1.2)
Pawl Z;tmlir ( 11\401913)

lwană ~tidă

Plângcrca •
13648

( 1.3)

( 1.4)
Olajă (~ticlă tra~ă la mâna), vopsele. lian1i (uh.:i tk in .
clei de oase): ~olutii de fixare (otet, a l buş de ou, !icre
de bou). lemn de brad la capac şi ramă (originale).
Rama cu motivu l !unici răsucitc; loită de aur
Pictură in tempera p~.: dosul sticlei. Contururi tras~.: cu
şabl on , pictat cu pcnsula. Rama î mbinată c u pene.
Capacul din două bucăti . Are o sârmă pentru a fi
agătată pc perei.:.

( 1.5)
212 sec. XIX

( 1.6)

Cliseu
NN=63772-29

bună. dcll!riorată

Rama

restaurată

Cliseu
color=62X 19-13

culoarea la lcspedea de mormânt

(pc 1/4 din

la tură

alt moti v al ti.miei.

L=64,5 1=41 ,5
cm
cm
I coan ă s t iclă

sticlă ( "glajă "),

" Maica

brad.

îndurerată"

culori tempera,

loiJă

de aur, lemn de

214 sec.XIX

-

C lise u
J\/N=63090 9, 10

Cliseu
color-62795 32,33

14060
pictură pe dosul stiei ei in tehnica "in oglindă", culori
aplicate cu pcnsu la, desenat cu pcniţa după izvod, foiţa
a pli cată, tăia t , ciopl it. fasonat, îmbinare c u pene şi
c uie.

I coană sti c l ă

18544

-

196 1

L=43cm 1=38.5cr
manual ( gl ajă); c ulori tempe ra, foi(ă de
aur, lcmJl de brad
Pictură pe dosul sticlei in tehnica "în oglindă" desenat
după izvod; pictat cu pensula, lo iţă apli cată; lemn:
tăia t , cioplit
Sticl ă lu c rată

-

16 142

I coană stic l ă

bună

atelier rural - Nicula

L= 32,5 1=27 Clll i= 1,5
cm
cm
Sti c lă, lemn de brad, c ulori t.:mpera. ull!i de in, clei
animal, o(ct. p.:licul ă aurită. pic tură pe dosul sticlci pensulă din păr moale, izvod sau tipar de hârtie

4/4 sec X IX

Cliseu
i\/N=63739-35
1966, extolia tă

Cliseu
color-62779

Clist:u
A/N=63380 · 5

C liseu
colo•= 62728- 25

Pc alocuri. vopscaua este cură(ată de pe placa de
sticlă.

L= 31,5 1= 26 cm
cm

cm
rama

g-"'3

FISĂ STANDARD
Denumirea
b unului
cultural

Autor(i), atelier,
m arcă, şcoală,

atribuirc

(după

Titlul sa u tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material, t e hnică , dimcn~iuni (eventual
di mensiunile suportului) şi alţi parametri de
identificare (după caz)

Datare, a nul
fahriea(iei (după

Observaţii

(docume nte de rl'fcrinţă antecedente,
stare de conservare, cantitatl', dat e speciale +
preze nta se mn ăt urilor, inscptio năriln , mărc ilor,

ca~:)

p.)
( 1.1 )

( 1.2)

kt>an;i p.: ~ licl~t
". !intii
Constantin ~i
Efena .. - 19171

( 1.3)

( 1.4)

g lajâ {'ticla tra'ă la nu1nii), vup,.:lc. lian]i (clei d~:
oa,e. uki d.: in ). solu tii de lixarc (otet, a lbu ş de ou,
fi ere de bou). l()ită de aur, lemn de brad, it.vod.

( 1.5)
4/4 sec.XIX

Cliseu
color- 6020X 10- I l. 6270725
o buca tă din dreapta sus spartă şi jos dreapta un col(

- 63084 - 3

lipsă

rama
1967

L= 30,5c 1= 25,7cr

glajă ("sticlă trasă la mână"), vopsele, lianti (clei de
' sec. XJX
oase. ulei de in), solutii de fi xare (ote l, albuş de ou,
fiere de bou), foiJă de aur, lemn de brad.
Pictură în tempera pe dosul sticlci (tehnica în oglin dă)
contururi trase c u vopsea neagră cu pcnsula. pictat,
foita apl icată, rama, tă iat îmbinare cu pene şi cuie de
fi e r.

I coană sticlă

Cli~eu

1\

Picturft în tempera pc do~ul sticlci (in oglindă).
contururi trase cu negru ş i roşu. pictat cu pcnsula. li>ită
ap li ca t ă , rama: tă i at , cioplit, geluit . îmbinare c u pene.

"Buna vestire·'196 11

( 1.6 )

det cr i orată

frecven( ă in zonă - între data să rbăt oririi lor (2 1 ma i)
..................................... sub bratele crucii .
C liseu
C liseu
A/N=63 123 - 1O color=62804 - 29
60210-27,28
un colt lipsă (dreapta - sus)
c ulori sărite şi dccoloratc

L=27,5e 1= 2 1,5cr
gl ajă (s ticl ă lucrată

Icoană stic l ă

manual), culori tempera,
aur, lemn de brad, cuie de fier)

,.Isus mare
învătător·' 19612

foiJă

de

3/4 sec. XIX

Desen rea lital cu pensula pc dos (desen în og l indă) ,
pictat cu pcnsula, l(>ita aplicată, tăiat , c ioplit, scobi t,
îmbinare în ccp.
L- 29cm 1=23.5c•
I coană sti c lă

Fecioara cu
Pruncul - 196 15

Pavel Zamfir

piesa a li>st expusă în gospodă ria Ş u rdeş ti , Lăpuş pân.
....................................................... pe banda de
c uloare de o parte şi alta a aurolei

g=25cm

sti clă.

vopsele, Jianti (ulei de in . c lei de oase). Solut ii
de lixarc (otet, albuş de ou, !icre de bou), lemn.

Pic tură în tempera pe dosul sticlci "cu şa bl onu i"(S c
trag contururi le cu negru). "Se uucsc" figuri le. "se
scriu" "literele bi sericeşt i ". Se face dcspărtământul
ha inelor, li1ldurilor "umbrirca" şi umplerea
suprafe telor conturatc. După uscare "se pune fondu l ş i
foi (a aurie"). Um:llclc: "pcnsule şi "i.tvod" (Tipar).

C liseu
Cliseu
NN=6338 1 - 15, color=60209 602 1 1 - 2 1
20, 62734 135,6 156433,34
culori patinate, cxfol iată, ramă degradată
1968

4/4 XIX

C liseu
A!N- 58626 6/6

Cli seu
color=62763 6,7
1968. ncsalislăcătoa rc (l ipsă coltul di n stâ nga, sus.
Folia de aur a ltc rnată, iar albul căt. ul pc m ici
poqiuni. Necesită opcra(i uni do.: restaurarcşi
consolidare.

2

FISĂ STANDARD
.\ utor(i), atelier ,

Ocnumirca
bunului
cultura l

atribuire (d up :i caz)

( 1. 1)

( 1.2)

marcă, şcoa l ă ,

Titlul sau tema
(dac:i este cazu l)

.\1atct·ia l, te hni că, dim rnsiu ni (eventual
di mensiu nii<' s upo r tu lui) ş i a lti parametri de
id<·ntifi cure (după caz)

Oatarc, anu l
rahricatiei (după
CliZ)

Observati i (docu ment<' d<' rerc rint ă a ntecedente,
~tarc de conservar e, cantitate, date speciale +
prezenta se mnăturil o r, in sc ptionărilu. măr cil o r,

( 1.4)

( 1.5)

( 1.())

ş.a.)

( 1.3)

1 43,!<

cm

I coană s ti c l ă

SI". anonim

Ilie- 19654

î~49 Clll

g--1 cm
(rama )

S ti c l ă , vopsele, l ia nţ i (ulei de in. clei de oase). Solutii
3/4 XIX
de fi xare (otet, albuş de o u, fi ere de bou). lemn.
Pi ctură în tempera pe spatele "dosul" stic lc i, cu
"şabl o n u l ". (se trag contururile cu negru, "se urzesc"
li gurile se scriu "lite rele bi se ri ceş ti" . se face
"despărţăm ântul hainelor", fa ldurile, "umbrirea" şi
umplcrea suprafetelor decora te. D upă uscare, "se pune
fo ndul ş i foita aurie). Unehc: pcnsule şi "izvod"
( tipar).

g= 1,2
L= 52,2 1=41 ,2
cm
cm
Sti c lă, vopsele, lianti (ulei de in. clei de oase). Solutii
de fixare (otet. albuş de o u, !icre de bou), ll:mn.

lcl'<lll<t pr(winl' din /ona ( iherla - Nicu la, l'l uj
in ~tânga şi în dreapta aun:oki Fecioarei şi a lui
Isus: Maica Domnului
În intcriorului medal ioandor de la stânga la dreapta
şi (aproape şterse) de ~us în jos:
LUCA- PA VEL- PETRU- IUOAN- MAl-T ElVICENTI::
PANTELIMON- DARlE- (IR I~G l l:::- VASILIE IUOJ\N
DUMlTRIE (probabil GJ IEORGII E)
C liseu
C liseu
AIN=69524 6/6 color=62g82 - 9
1968. Nesatisfăcă toare (stratul de pi ctură că.~:ut pc
mici portiun i ş i a lterat. Necesi tă operatiuni de
restaura re ş i conservare; la fe l rama).

cm
l coru1ă sticlă

Fecioara c u
Pruncul - 19655

anonim

Piclllră

în tcmpcra pc patcle "dosul " sticlei, cu
(se trag contururile cu negru. "se urzesc"
ligurile se scriu " litcrelc bi se ri ceşti" . se face
"despii q ământu l hainelor", faldurile. "umbrirca" ş i
umplerca supra fetelor decora te. D upă uscare, "se pune
fondul ~i foita aurie). Unelte: pensule şi " izvod"
(tipar).

3/4 XIX

1968, rdativ

bună

" şahl onu l ".

I coană s ti cl ă-

22742

1=49. 1 î= 54,2
g= l cm
cm
cm
(ramă )
St ic lă. vopsele. lianti (clei de oa c. uki de in), solutii
de îixare ( albuş de ou, o(et. !icre de bou}. lemn de
brad. cuie J ~: fier. fo ita (.h; aur.
Pictu ră în tcmpcra pc Josul stic lci ( tchnica in oglindă)

În stânga şi în dreapta aureol~o:i lui Isus şi a
Fecioarei:.......... .
mij locul secolului XI Cliseu
C liseu
AIN=63327 - 26 color=6286 1 - 12
1970. bună
3

FIŞĂ STANDARD
Denumirea
bunului
cu lnrral

A ut ur (i), atelier,
m a rcă , şcoa l ă,

atribuire

(după

Titlu l sau lt•ma
este cazu l)

Material,

tehnică ,

dimensiu ni (eventual
suportului) ş i a lţi par·ametri de
identificare (d upă caz)

(dacă

dimcn~iun ilc

caz)

))atare, anul
fabricatiei (după
caz)

Observaţii

(documente de rcfcrinţ·ă a ntecedente,
star·e de conservare, ca ntita tt', date speciale +

prezenţa semnăturilor, inscpţi oniiril o, mărcilor,
ş.a.)

( 1.1)

Icoană s t i c l ă

( 1.2)

( 1.3)

( 1.4)
contururi trase cu peni1a: ph.:tat c u pcnsula ; foi 1ă
apl i ca tă; rama din lemn de hrad; tăiat. geluit; îmbinare
c u pene ş i c uie de fier.

( 1.5)

L=29cm 1=25cm i= l .Scm
la mână), vopsele. lian ş i (ulei de in, sec. XIX
cle i de oase), soluţii de fi xare (otel, a lbu ş de o u, li ere
de bou), lemn de brad, foi1ă aplicată
Pictură în tempera, pe "dosul sti c lei", contwuri trase
după izvod, pictat cu pensula, rama şi capacul - lemn
de brad- înlocuite, tăi at, geluit, îmbinare cu pene şi
cuie

( 1.6)

G l ajă , (st i c lă trasă

-

23700

C liseu
color-63417 14, 15
1971 , bună

L= 37,3 1= 30cm î=2 cm
CITI

Icoană s ticl ă

Anonim

Botezul lui Isus
- 24959

St i c lă,

oase)
lcnm

vopsele, fo lie de aur, lianti (ulei de in, cle i de
3/4 XIX
de fi xare (oţet, , a lbu ş de ou, !ierc de bou)

soluţi i

Pictură în tempera pe dosul sticlei cu şab l onul (se trag
contururile cu negru " se urzesc figurile", se scriu
"literele bisericeşti ". se face "dcspărtământul"
hainelor, "umbrirea ş i um plcrea" s uprafeţe l or
conturatc. D upă uscare "se pune fo ndul ş i foiţa
aurie");
Une lte: pensule ş i " i/Vod" (tipar).

L= 48,5 1=44
cm
I coa nă sticlă SC necunoscut
Nicolae- 24962

Icoana prllvine - probabil - din tona Ţara
-Sus, de la stinga la dreapta:............. .

Clll

Glajă - (sti c lă trasă la mână), vopsele, lianti (u lei de in, XIX
cle i de oase), so luţii de lixarc (otet, a lbuş de ou, !icre
de bou), lemn
Pictură in tempera pe spatele stic le i. Contururi trase
după izvod - c u negru; pictat cu pcnsula, umbre, rama
şi capac - noi, imbinare cu pene şi cuie

L= 38
Clll

1=33 cm

Bărsci

C liseu
c olor-63420-32
1973 - bună, în
lung imea

col ţu l

dreapta - stic la sptu·tît pe

toată

g=2,5
CITI

4

)
FISĂ STANDARD
Denumi rea
hunu lui
cultural

.\u tor(i), atelier,
m &rcă, şcoal:i ,

atribuire

( după

Titlul ~au tema
t•stt• cazul)

(da că

caL)

Mate rial, te hn ică, d im ensiuni (eventu a l
dimcnsiu:-.ilr ~upurtul ui) şi alţi parametri de
identificare (dup ă caz)

Da tare, anul
fahricaţ i e i (d up ă

ca:t.)

Oh~enafii

(documente de referinţ ă anteced ente,
stare de co nscrvar·c, cantit ate, date speciale+
prezenta semnăturilor. i nscpţionărilo, mărc ilo r,
ş.a.)

( 1.2)

( 1.1 )
koanfl ·;til'lă
"Sf. Constantin
ş i L:lc.::na" 24965

( 1.3)

( 1.4)
( 1.5)
•;t i c l ă. \OJHdc, folie de aur. lim11 i (ulei de in. cki dc
3 14 XIX
oasi.:). Pltqii dc fixare (O\..:t, albuş de ou, !icre de bllll),
lcmn
P ictură

in wmpcra pc spatelc "dosul" sticlci, '\:u
(se.:: trag contururile cu negru "se ur.t.csc
figurile" se scriu "literele biseri ceşti, se face
"!.k:spăqă m ântul "hainelor, faldurile "umbrirea" şi
umplerca suprafi:!t:lor contura te. După uscare "se pune
lo ndul ş i foita aurie). Unelte: pcnsulc şi "izvod"
(tipar).
şabl onu l"

1=37,4
cm

I coană sti clă

Sf. anonim

Paraschiva 24967

g= l,2
cm
(rama)
sticlit, vopsele, lianji (ulei dc in, clei de oase) solu!ii de 3/4 sec. XIX
lixare (otet. albuş de ou, fiere de bou), lemn

(l.<'i)
Cl i~.:u

/\IN- t\9522

Cliscu
color=62ll07 11. 12

Satisfăcă toare ( lo lia de aur
capacul înl ocuită.

uşor all.:ra tă).

Rama

şi

i=42,7
cm

Cliseu
/\/N=62996 - 4,5

Pic tură

in tempera pe spatele - "dosul" sticlei "cu
(se trag contururile cu negru, "se urzesc"
ligurile, se scriu "literele bisericeşt i ". se face
"dc.::spărtămân tul" hainelor, fald urile, "umbrirca ş i
umplcrca" supra lcşcl or comuratc. După uscare. se
pun: fondul ş i lbi!a aurie.
Unelte: pensula ş i izvod (tipar)
şa bl onul"

i=40.8
g= I,S
cm
cm
cm
Sticlă. vop~cle, foii~: de aur. lianJi (u lei de in, clei de
3/4 XIX
oase), sol ulii de fixare (otet. albuş de ou, !icre de bou);
lemn
Pi ctură în tempera pc dosul stiei ci. "cu şabl onu l " . {St:
trag contururih: cu negru, "se urzo.:sc Jigurill:" se s~riu
"literele biserice şti ", se face "dcspărţă mâ ntul "
hainelor. la ldurile, umbrirea şi umplerca suprafetelor
conturate. D upă uscare. se pune fondul ş i foita aurie).
Unelte: pcnsulc şi "izvod" (tipar).
1~ 34,6

Icoană ~ t iclii

Paraschiva24969

sr.

anonim

lc.:oana provine probabil di n Ţara 13ârsei
Sus la stânga ş i la drc.::apta coroanei Sfintei
Paraschiva: ...................... .
Cliseu
Cl iseu
/\/N=58621. 6/6 color-62764-20,
62769-2 1
nesa t isfăcătoare (stratul tic vopsea alterat şi căz u t pe
mici poqiuni: n .:ces i tă intcrven!ii de restaurare ş i
consolidare)

Icoana provinc- probabil -din 7ona Ţa ra Bârsei

1=34,2

i=40 cm
5

FISĂ STANDARD
!)('numirea
bunului
cultural

.\ut or(i), atelier,
::!:1r ră, şcoa l !i,

at.-ibuirc

(după

Titlul sau te:na
(dacii este C.J.~ul)

caz)

Material, tehnicii, dim ensiuni (eventu a l
dimensiunile suportului) şi a lţi parametri d e
idcntilica t·c ( dup ă caz)

fll h~icaţici ( dup ă

caz)

Ohserva(ii (documente de refe rinţă antcctdcntc,
stat·e d e cun~c n·are, cantitate, date speciale +
prezenţa sem năturilor, in scpJ i o n ă ril u, m ii r cilor,

( 1.4)

( 1.5)

( 1.6)

Dat are, anu l

ş.a .)

( 1.1 )

( 1.2)

( 1.3)
Clll

Icoană sti clă

anonim

li~us.

Madona ş i
Sf. Parasch iva
(Masa Raiulu i)24970

Sticlă,

vopsele. l(llic de aur. lianti (ulei de in. clei de
oase) solutii de fixa re (Oict. albuş de ou. fiere de bou),
lemn

3/4 XIX

Pictură

Cli~eu

Cli~cu

AIN=58629 6/6

~:o l or-62865-33

1973, ne ati sfăcă toare (suportul - sticla spartă în
coltul din dreapta, jos lipsă două fragmente. Foii a de
aur este uşor a lt erată. Neces ită operatiuni de
restaurare şi consolidare)

în tempera pc spatele ("dosul") sticlei. "cu
(se u·ag contururile cu negru, "se urzesc
figurile", se scriu "literele b i se ri ceşti", se face
despărţământul hainelor, fa ldurile "umbrirea" şi
umplerea suprafetelor decorate. După uscare, se
"punefondul şi foita aurie". Unelte: pensule şi "izvod"
(tipar).
şablonul"

Icoan a provine din Ţara Bârsei
I coană sti c l ă

anonim

"Isus cu vita de
vie"- 2497 1

1=34,2 î=40,2
g= l cm
cm
cm
sticlă, vopsele, li an~ (ulei de in, clei de oase), sol uţii
de fix are (otet, a l buş de ou, fiere de bou), lemn, folie
de aur
Pi crură în tempera pe spatele - dosul - sticlei cu
"şabl onul" (se trag contururile cu negru, se "urzesc"
fi gur ile, se scriu "literele bisericeşti" , "se face"
despăqământu l hainelor, faldu rile "umbrirea" şi
umplerea suprafetelor contura te. După uscare se pune
fondul şi fata aurie).
Unelte: pensule ş i "izvod" (tipar)
1=33,2
cm

I coană st i clă

I Iaralambie 24975

Sf. J\na Deji

î=38 cm

g= 2,5
cm

S t ic lă, vopsele, lian1i (ulei de in, clei de oase) soluti i
de lixare (otet, albuş de ou, fiere de bou), lemn
Pictură

în tempera pe spatele ("dosul") sticlei, "cu
(se trag contururile c u negru, "se urzesc
figurile", se scriu "literele bi ericeşti", se face
despăqămâ ntul hainelor, faldurilc "umbrirea" ş i
umplerca suprafe1elor decorate. După uscare. e
"punefondul ş i foita aurie". Une lte: pensule şi " i .~:vod"
şablon u l "

3/4 sec. XIX

3/4 XIX

Cliseu
AIN=58632 616

Icoana provine din Ţara Uârsei
Pc bratu l vertical al cruc ii . de sus în jos ş i de la
dreapta la stânga, cunoscutele
litere: .................................. .
Cliseu
Cliseu
AIN=695 19. 6/6 color-62285-3,
62284-2
1973, nesa ti sfăcătoare (spartă pe o lungime destul de
mare în partea stângă. Necesită operatiun i de
restaurare şi consolidare)
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FI SĂ STANDARD
Oenumin:a

,\utor(i}, atelier,

~unu l u i

n1an.:ă, ~rual:l.,

c ult ura l

atribuire

(d up ă

'Titlu l ~a u te ma
(C::JCii cstt• cawl)

:\1att·:·ia l,

t e h nică.

dimensiuni (evcntL:;:l
alti p:Jramctri :l~
id cntificar(' (du pă caz)

d imen ,iuni! ~ ~upo rtului) şi

caz)

Oh sl'rYaţii

Datare, anul
fa bricatiei (după
ca;.)

~tarl'

de

(dotumcntl' de refcrin fii antecedente.
cant itate, date specia l('+

con~ervarc,

prc:rcnţa ~c m nă tu ri l m·, in sc pţ io n ăr iln, m ă rcil or,
ş.a.)

( 1.1)

( 1.2)

( 1.5)

( 1.4)

( 1.3)

( 1.6)

(tipar).
Nu este t:a/ul.

L=39,6 1=34.8
cm

cm
h:oană sticlă

Morăritl.!lc

.. Isus împărat" "DEIS IS"-

EM IUi\ 5i
ELISA BETi\

glajă (s ti c lă trasă

la mână ). vo p~clc, !i;mji (clei de
oase, ulei de in). solutii de lixare (otet, albuş de ou.
lierc de bou), foită de aur, lemn de brad.

Cli~eu

4/-l sec. XIX

color=634 19 -2!!

26003
spartă

Pictură în tempera, desen rcali;.at cu penita după
izvod, vopsit cu pensu la. foiţă apli cată: rama: tăiat,
geluit, imbi.nare cu pene.

I coană stic lă

-

26006

Simion Poenaru

- 1802- 1872

L=47cml=4 1,7cr
vopsele, lianti (ulei de in, ulei de oase), solutii
de fixare (otet, a lbuş de ou, fiere de bou), lemn
Sticlă,

o

la partea

inferioară

buca tă l ipsă

restau rată şi dubl ată

2/4 XIX

Cl iseu

cu geam deasupra

CUseu

A/N=630893,4, 69517

color=62793 26,27
Nesatislăcătoare ( necesită operatiuni de consolidare
şi restaurare.)

Pictură în tempera pe spate le - "dosul" - sticlei în
şabl oane cu negru, "se unrcsc fi gurile", se scriu Uterclc
b i ser iceşti se face despărtământu l. hainelo r, faldurilor,

umbrirca şi umplereasupraf"c\clor conturate. După
uscare se pune fondul ş i foit a argintie. Unelete:
pellSule şi .,izvod". (Tipar)

L=45.3 1= 39,5
cm
sticlă , vopsele, lianti (ulei de in. c lei de oase), solutii
de lixare (otet, albuş de ou. lierc de bou), lemn

Botezul Domnu lui Isus Cristo

cm
I coană pc sticlă
- 27 197

Anonim

Pictură în tempera pe dosul stich.:i (se trag contururile
cu negru. "se urzesc" ligurilc, se scriu "literele
bis.:rit:eşti", se face "despărtămân tul" hai nelor.
fa lduri le. umplerea suprafeţelor contura te şi "florile".
După uscare "se pune londul". Unelte: pcnsule.

1=38,5

î=48,8

cm;

crn;

28.5 cm 38.8 cm

g=2cm
(cu
ramă)

1/2 XX

C liseu

AIN=58610 6/6
Sat isfăcătoare

Piesa este pictată d upă primul ră.t.boi mondial. când 1.1
sus, de la stânga la dreapta, intre aureolcle Mariei şi
a lui Iosif: SF FAMELIE "SF[I][Nl(T)[i\)
FAMILIE"

7
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FISĂ STANDARD
Denumirea
bunului
c ultural

.\uto r(l), a telier,
:-;~r.: :1, şcoahi,
atribuir e (d upă ca1.)

Titlul ~au te::;~
(d.Jc:l co.tc r :L~u !)

( 1.1)
koană p.: ~tic l ă
"Maica
lndur.:rată" 30 104

( 1.2)

( 1.3)

:\lat t•:-ial, tehnicii, dimt·n~ iuni (rvc nh:lll
suportului) şi alti paramctd J ~·
identificare (după ca.r.)

dimcn~iu~i! ~

ca z)

(do.:umrnll· de rl'fc ri n!ă a ntecedent e,
de cnnscn·arc, ca ntitate, date ~pcc i alc ...
prezenta se mnături lor. in scptionă rilo, mărcil or,

( 1.5)

( 1.6)

n atarc, an ul
fn~:-ica{it• i (dup ă

Oh~c rvatii
\!an~

ş.a.)

Petru

Tama~

( 1.4)
Ci l ajă ("sticlit trasă ta rminii"), w psell:. lian!i (c!..:i tk
oa-;.:. ull:i d.: in). solulii de lixarc (oteL a lbuş de ou.
licn.: d~: lxm). lemn

212 XIX

Picturit tempera pc dosul sticlci (in og l indă). con tururi
tras.: cu pcnsula. vopsit: rama: tăiat . go.:luit. îmbinare
cu pene , prindcre in cuie de fie r, vopsit.

Icoana pc s ticlă
Sf. Nicolae30107

L""47.7 1=42.3
cm
cm
glajă , le mn de brad, culori tempera, ulei de in, ulei
animal. fiere de bou sau o tet (pentru fixa t culorile),
folie de aur.
T ehnica " in versă" a picturii pe sticlă ( pens ul ă din păr
de pi si că, izvod sau tipar de hârtie)
L=45,5c

I coană pe sticlă
- 30120

L=4 8
cm
lcoanii pc s t iclă
,.Ci na cea d~:
Taină'· - 31355

L=54
cm
I coan ă pe sti clă
"S f. ConstarHin
şi Elena"341 89

3/4 scc.XX

co l or~62894- 2

C liseu
Cliseu
NN= 67829 -6/6 color-62896 - 1 1
bun ă

iunie - 1978

112 secolul XX(?)

1~1 .5

ln col!ul de sus dreapta ş pe pagina
• cărJii .................... ..... ............... .
Cliseu
C liseu
NN=67.828 color=62776616
22,23
1978, stic la spart ă

În col!ul de sus dreapta ....... , in coltul de j os
in col!ul de jos dreapta ............. .
C liseu
C li s.;u
i\/N=63332-27 color=l'i2895 5.6
s tănga ........ ,

cm

G l ajă (st i c l ă trasă la mână), vopsele. lian1i (ulei de
oase, ulei de in). solutii de fixare (o!e l. a lbu ş de o u,
tlcrc de bou). lo i tă de aur.
Pic tură in t ~mpcra pc dosul stie ic i, contururi tras~ cu
peni1a după Î/.vod, pic tat cu pcnsula. foita ap l icată;
rama: t ăiere. gcluire, îmbinare cu pene.

C liseu

hunii

t ~Ocm

G lajâ, lemn de brad, culo ri tempera, ulei de in, clei
animal, liere de bou sau OJe t (pentru fi xat culori le),
fo lie de aur.
Tehnica " in versă" a picturii pc s ti c lă (pensulă din pă r
de pi s i că, i7Vod sau tipar de hârtie).

Cliseu
/\/N- 63332-24

2/2 XIX

!lună

1=49cm

s ticlă . vopsele, lianti (cle i de oase, ulei de in). solu! ii
de fi xare (O)et, albu ş de OU, fi ere de bou), foită de aur,
le mn ele brad.

3/4 scc.XIX

Cliseu
i\/N=6346 -33

C liseu
color-6285 135.36
8
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FISĂ STANDARD
Denumirea
b u nului
cultural

.\uto r(i), a tdicr,
: .•:~ . dl, şro:.tlii,
atribuire (d u pă caz)

(c!.;cil ~ ·. tt u:t; :)

.VI atcrin l, tehnică , di m c n~ i uni (cvcntu d
dimcnsiu;tilc suport ulu:) 7i alti p:tramctri de
ide ntifi ca r e ( d upă caL)

Datare, anu l
f:JI::ril'ajiri (după
CaL)

( 1.1 )

( 1.:!)

( 1.3)

( 1.4)

( 1.5)

Titl:ll 1au tt· r:J ;!

Ob~cn

a ţ i i (doc umente de rcft• rinţă antecedente,
star e d e C I Hl~lT\'arc, cantitate, date speciale ~
p rezenta scm niituriln r . in sep ţ io năril n, mărc il o r,
ş. a .)

1coană pc s ti c l ă
"SI'. G heorghe"
- 3420 1

Pictura t.:mp.:ra p-: do~ul ~ticl .:i (tehnica in og l indă ) .
contururi trase cu pcnsula ( ~au panft ), pit.:tat c u
pcnsula. foi ţii aplica tă. rama: tă i at. go.:luit. imbinarc cu
pe ne ş i c uie d in lier.

bună ' J 981

L= 72.5c 1=62cm
sec X IX
"glaja" (st iclă t rasă la m ână); vopsele, lianţi (ulei de
in, c lei de oase); solu ţ i i de fi xare (o ţel, albuş de ou,
fiere de bou); le mn (rama ~i capacul); fo iţă de aur
P ic tură in temp~:ra pt! do ul sticlei . Contururile trase cu
şab lon , picta t cu pen sula. Rama (orig ina lă) rea li za tă c u
pene îmbinate cu capacul (original)

....................... deasupra capetelor s lintilor
Cliseu
Cliseu
A/N= 63333- 37, color=62896- 13
63725-3
Bună. Rama de sprin să in parte a d in stănga, jos.

Icoană

pe sticlă

ano nim

A rhanghe li
Mihail şi
Gavri l"- 342 11

g=2,5
cm rama
G l ajă (s ti clă t rasă la m ână). vopsele, lianţi (ulei de in,
ule i de oase), so lu ţii de lixare ( oţe t , a l buş de ou, fi ere
de bou), lemn, lo i t ă de aur

Capacul este inădi t in partea d in dreapta sus.
cu c uloarea albă: ............. .

L=49,5 1=44 cm
cm

"S finţii

( 1.6)

4/4 sec. X IX

P i ct ură

in tempera pc dosul sticle i. Contururi trase
i/vod cu negru; pictat cu pcnsu la; ramă şi capac
din lemn de brad origina le; îmbinare c u pene de lemn
şi cuie

C liseu
color=62994 -I l .
630 19- 1,2

Foarte

bună

după

L=46,5 1=42 em
cm
Icoană pc sticlă
"invierea" 34213

Ano nim

G lajă (s ticlă tra să la mâ nă), vopsele, lian(i (ule i in. c le i
de oase), soluJii de lixarc (otet, albuş de ou, liere de
bou, lem n de hrad, foi ţ ă a plicatii)
Pic tură in tempera. pc dosul sticlei. Contururi trase
d u pă după i7vod; pictat c u pensula; rama şi copacul lemn de brad - originale; tăia t . geluit; îmbinare cu
pcnc şi cuie

Sfârşi tu l

sec. X IX

C liseu
AIN=63332-30

C liseu
color62895-8

bună

L=48,5 1=44,5
cm
cm
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FIŞĂ STANDARD
Denumirea
:>unuh: i
c ultura l

i\uto r(i), atdic r,
m~:n: ă, şcoat:::,

atribuirr

(după

Tit!al ~a u trma
(c!ac:'i l'\ l l' C:J.ft.: l)

Malc~ia l , tehni că, di m cn~ iun i

(evcntu z!
a lti j. J. :·amctri de
id entificare (dupil caz)

dra~cn~iuni l t ~uport u lu i) şi

c al)

Datare, a nul
fabricatiei (dupi:
caz)

Ob~ t·n-aţ ii

(document e de refe ri nţă :l ntcccdente,
de co nservare, cantitate, dutr speciale+
prtJ.Cnfa se mnă turilo r, inscp ţion:i ri l o, m ă rci lo r,
~~~n:

ş.a.)

( 1.1)
koa nă pc 'tic!ă

( 1.2)

"Maica
Domnului
Îndurerată" 342 14

( 1.3)

( 1.4)
Cilajă (stid:J tra~a la nuîn ă), vop-;(;h:. lianti (ulei in, cki
tk oase). 'oht[ii tk lixan.: (Oj(;l. a l buş de ou. licrc de
hou. lemn de brad), foită de aur

( 1.5)

( 1.6 )

Cliseu
Clis(;u
i\ - 63109- 5.6 color=63063 - 3.
63064-4

Pictu ră

Bu nă

in tempera, pe dosul stidci . Contururi trase cu
pictat cu pcnsula: rama şi copacul - h:mn de
brad- originale; tăia t, gelui t; îmbinare cu pene ş i cuie

şablon;

Capacul (origi nal) format din 2 bucăti (intrerupte), 39
L=50
cm
I coană

pc

sticlă

A nonim

"Sf. Arh. Mihail
şi Gavril" 34226

1=45 cm

g=2 cm

G lajă (sticlă trasă la m â n ă) , vopsele. Li an ~i (ule i de in,
clei de oase), solutii de fixare (a lbuş de ou), liere de
bou, lemn, foită de a ur

4/4 secolul X IX

Pic tură

Cliseu
A!N=63769-8

198 1, Joarte

in tempera pc dosul sticlei. Contururi trase
izvod cu negru, cu pensula; pictat cu pensula;
um bre; rama şi capac d in le mn de brad originale;
ămbinare cu pene şi cuie.

C liseu
color-62750-28

bu nă

după

L=44cm 1= 38cm
G l ajă (sticlă trasă

la mână), vopsele , lianti (cle i de
oase. ulei de in), solutii de lixarc (ote t, a l buş de o u.
fiere de bou). foită de aur, lemn de brad
Pi ctură in tempera pe dosul sticlc i (tehnica in oglindă )
contururi trase cu pcnsula după i/.vod, pictat cu
pcnsula. foită ap l ica tă, ramă. tă i at, geluit, îmbinare cu
pene.

Icoa n ă

pe st iclă
"Botezul lui
Isus" - 34229

L=54
cm
Icoană pc st iclă
"Învierea" 34230

Anonim

2/2 scc.XIX

' c liseu
i\/N= 63757-22

Cliseu
color-62800-4

bună

1=49,5
cm

Glajă (stic l ă t rasă la m ână ) . vopsele, lianti (clei de
s f. sec. X IX
oase, ule i de in). soluti i de fixare (ote t, albuş de ou.
liere de bou). foi tă de aur, lemn de brad.
Pictură in tempera pe dosul sticlei, contururi trase cu
pensula după izvod, pictat cu pensula, rama ş i capacul
din lemn de brad origina le: tăia i. geluit, îmbinare cu
pene şi c uie

Cliseu
C liseu
A/N=63384- 34 colot=62993 7,8; 6275 1- 19
Foarte bună
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FISĂ STANDARD
Dcnumin•a
bunu lui
c ultural

,- \utur(i), atelier,
marcă, şcoa l ă,

atribuire

( după

Titlul sau tema
este cazul)

Materia l, tehnică , dimensiuni (eventual
dimensiunile suportu lui) şi a lti parametri de
identilican• (după caz)

Dat a re, a nul
fabricatiei (după
caz)

( 1.3)

( 1.4)

( 1.5)

(dacă

caz)

Ohscrnţii

(documente de referinţ ă antecedente,
star e de cu nse•·va•·c, ca ntitate, date speciale+
prezenta semnătur il or, inscpţionărilo, m ărci l or,
ş.a.)

( 1.1 )

( 1.2)

L- 52
cm

1=17 cm

g= 3,5
cm

G l ajă (sti c l ă trasă la mâ n ă), vopsele, li anţ i (ch.:i de
oase, ulei de in ), solu(ii de fixa re (oţet . albuş de ou,
lio.:n: de bou), fn ită de aur, lemn do.: brad la ramă ş i
capac
Pictură in tempera pe dosul sticlei, contururi trase c u
pcnsula după ilvod, pictat cu pensula, rama şi capacul
din lemn de brad originale: t ăia t, geluit, îmbina re c u
pene.

Icoană pc sticlă
"S f. Nicolae" 34232

Icoană pe sticlă ' Tamaş (?)
"Sf. Nicolae" 34236

Icoană pc sticlă ' Tamaş (?)
"Maica
Domnului"34237

L= 5 1,5 1=47 c m
cm

1=43,5
cm

Cliseu
NN=63 109- 3,
4:63063 - 1, 2
Bună

g=2,8
cm

G l ajă (s ticl ă trasă la mână), vopsele, li anţi (ulei de in,
clei de oase), so luţi i de fixare (otet. a l buş de ou, fi ere
de bou), lemn de brad, foită apli ca tă
Pi ctură în tempera pe dosul sticlei, contururi trase
după izvod, pictat c u pensula, rama ş i capac - lemn de
brad - originale; tăiat, geluit; îmbinate c u pene ş i cuie

L=49
cm

( 1.6)

sf sec. XIX

C liseu
Cliseu
NN=63768- 35, color=63395, 2,
36
3; 63420- 35. 36
foarte bună

g= 3 c m

G l ajă (st icl ă trasă la mâ nă), vopsele, lianti (ulei de in,
clei de oase). soluJii de tixarc (oţet . a lb uş de ou. ficro.:
de bou), le nu1 de brad, foi1ă aplica tă

Cliseu
Cliseu
AfN= 63772- 25 color=628 18- 9

Pi c tură

foarte

in tcmpo.:ra pc dosul sticlei. conn1ruri trase
izvod, pictat c u pcnsula, rama şi capac- lemn de
brad - originale; tă i a t . go.:luit: îmbinate cu pene ş i cuie;

bun ă

du pă

vopsită

L=52
cm
I coană pc sticl ă
"Sf. Constantin
ş i Elena" 34243

Ion Morar

1=46

Clll

g=3 c m

G lajă (s ticlă trasă la mână), vopsele, lian(i (ult:i de in,
clei de oase), solutii de lîxarc (oJct, albuş de ou, fiere
de bou). le mn. loi !ă de aur.

Cliseu
Cliseu
AfN=63757 - 2 1 color=62800- 3

Pictură

1981/Foarte

du pă

în tempera pe dosul stich:i. Contururi trase
izvod; pictat cu pensula. ramă p icta tă - orig ina l ă;

bună

11
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FISĂ STANDARD
Denumirea
Imnului
wltural

Autor(i), atelie r ,
marcă , şcoal ă,

atribuire

(după

M a terial, te hni că, dimensiuni (eventual
dimensiunile suportu lui) şi a lţi para m etri de
ide ntifica r e (după caz)

T itlu l sau tern a
este cazul)

(d::~d

caz)

Datare, a nul
fabricatiei (după
caz)

Obser vatii (d ocum e nte de referinţ ă antecedente,
stare de conservare, cantitate, date speciale +

( 1.5)

( 1.6)

preze n ţa se mn ătu rilo r, insc pţio n ă rilo, m ărci l or,
ş.a.)

( 1. 1)

Icoană

pc sticlă

( 1.2)

Ion Morar

"îngroparea lui
Isus"- 34247

( 1.3 )

( 1.4)
tăiat, geluit; capacul inlocuit: îmbi nare cu pene
- culori dilua te din care transpare foita.

L=49

1=44,2

cm

cm

Ion Morar 186 1 - 1931;
1866- 1939

L=50,7 1=45.5
cm

Ion Morar 186 1 - 193 1;
1866- 1939

Cliseu
color=634 19 - 29
Bună.

g=2 cm

1=47,5
cm

Cl iseu
A/N=63725 - 9

Cliseu
color=6288 1 -7,

8
foarte

bu nă

g=2,5
cm

G l aj ă (sticlă trasă la mâ n ă). vopsele, li anţi (ulei de in,
clei de oase), so luţi i de lixare (ofct, alhuş de o u, liere
de bou), lemn de brad. foiţă de aur
Pi ctură în tempera pc dosul sticlci; contururi! trase
după izvod; pictat cu pcnsula, rama şi capacul din
lemn de brad- originale (t ăiat, geluit); rama pictată;
îmbinare cu pene ş i cuie; foiţă a pl icată

L= 52
cm

Culorile deteriorate pentn1 că pictllra nu a lost
a fost pus (sub ea) direct capacul.

asigurată ,

"Giajă" (sticlă trasă la mână); vopsele; lianJi (ulei de
sf. sec. XIX
in, clei de oase); solu ţie de fixare (oţel, a l bu ş de o u,
fi ere de bou); lemn de brad la ramă şi capac; foi!ă de
aur
Pictură în tempera pe dosul stic le i. Contururi trase
după izvod, pictură cu pensula; rama or i gin ală - pi ctată
din lemn de brad; tăiat, geluit, capac din PFL (înlocuit
cel original), îmbinare cu pene şi cuie; foiţă aplicată.

cm
Icoană pe s tic l ă
"C ina cea de
taină" - 34251

cuie

Glajă (s ticlă t rasă la m â nă), vopsele, lian!i (ulei de in,
clei de oase), solutii de fixare {ofct, a lbuş de ou, fiere
de bou), lemn, fo i ţă de aur.
Pi ctură în tempera pe dosul stic lei. Contururi trase cu
şabl on pictat cu pensula. Rama îm binată cu pene.
Capacul din trei bucă )i . Rama perforată deasupra şi pc
laterale. Are o s foară pentru a fi agăJată.

L=50,5 1=45,5
cm
cm
I coană pe sticlă
"Cina cea de
tain ă" - 34249

şi

sf. sec. XJX

g=2cm
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FISĂ STANDARD
n cnu min·a
bu nului
c ultura l

,\ ul or(i), atclil'l',
Ii'h: ~· :!, ~;:t•a ! ·- ,
atribuire (după caz)

Titlul sa u l c t"i.a
(dacă c~ tc

rJ::<J:)

~1 atc rial , tehnică , d im en~ iuni (eventual
d!mcr.siuni !c supo r:ului) \:: :: !ţ; ,}:Jra mctri de
idcntilica r c (dup:i caz)

Data re, a n ul
flihrica;ici (du pă
caz)

( 1.4)

( 1.5)

Oh~crvapi

(documente de rcrl•rinfii a ntcccdl•nt c,
de conservare, c:t ntilat'l', d atl' speciale -l
prc.tcnta ~emnăt urilor, in~cpfionărilo, m:iJ·ci lor,
~ta n•

ş. a.)

( 1.1)
knanft pc ~tidii
.. ·r. Dimitrie"3425:!

( 1.2)
Ion Mllrar

( 1.3)

"(daja" (stidă tra~ă la mână) : \Up~clc: lianji (ulei de
in. clei d~! nasc): solujic de lixarc (o!ct. ;tlbu~ de ou .
lkrc ck bou): lemn de brad la ramă ~i capac: foijă t.ll:
aur.
Pictură in tempera pc dosul s ticlci. Cont ururi trase cu
şab l o n pictat cu pensula. Rama colo rată cu roşu ,
maron-vcrzui şi auriu.

( 1.6)
C lis.:u
l'li,l:u
A '-63773 - 34 color-628:!0- 18

B un ă

Rama este

perli>ra l ă

la partea

s u perioară şi

pe laterale

L- 5 1,3c 1=46cm

I coană pc s tic l ă
"SI'. G heorghe"
- 34255

Pocnaru

g=2,5cm
rama 5,5cm
G l ajă (st iclă t rasă la mâ n ă) , vopsele, lian!i (ule i de in,
secolul X IX
c lei de oase), solulii de fixare (o!et. albuş de ou, fier de
bou), lemn de brad.
Pictură în tempera pc "dosul sticlei". Contururi trase
după izvod; pictat cu pensula ; rama ş i carac- lemn de
brad- origina le; tăiat, geluit; îmbinare c u pene ş i cuie.
L=46cm 1=4 1cm

I coană pe s ti clă
"Maica
Domnului" 34259

Cl iseu
Cliseu
AJN=63 771 - 22 color-628 18 - 6
Foarte

bună

~r2 ,5c m

rama5,5cm
'"Giaja" (s t icl ă trasă la mână); vopsele; Iianji; (ulei de
in, c lei de oase); soltqii de fixare (otet, a l buş de ou ,
lierl: de bo u); lemn de brad (rama şi capacul).

Cliseu
C liseu
/\/N=63772- 27 color=62XI9- 11

Pictură in tempera pc dosul sticlc i. Contururi trase cu
g<t lhcn. rictat cu pensula. R!una (col orată cu nu anţe
roşcale) î m b i n ată cu pene. capacu l rormal din două

bucăti .

g=2cm:
rama
Sem
Începutul secolului X Cliseu
Cliseu
S t iclă, lianti (ulei de in, clei de oase), solu!ii de fixare
A!N=63086 - 17 color=6280X - 3
(ote t. al bu ş de ou, fiere de bou); rama ş i capac- din
lemn de brad. cuie de Iier. foi ţă aplicată.
Pictură în tempera pc dosul sticle i (tehn ica în og l indă) :
Foarte bună
contururi trase cu pcni1a: pictat cu pcnsul<t; ram<t ş i
capac origina le: lăiat, geluit, îmbinare cu pene ~i c uie
L- SOcm 1=44,Scr

I coan ă pe sticlft
"BotcLUI" 34260

13

FISĂ STAN DARD
Ocnurnin•a

lJ:.Jnu ln:
cultur·al

ut nr(i), atl'lier,

::::: rc:i, şco a 1;:,
atri buire

( după

Titlul \aU tr !~l :.t
(.!.te:'! ~!.t ~ C:l! L:I)

\l a tl'rial,

t e h nică, di mcn~i uni

dinH'Il~iu .1i ' .

idt•ntif;carl'

ca.r.)

(r, ·entt: e l

\ IIJHII't:.Jini) 5; a lfi paramctr: J;.
(după

caz)

Datare, a nul
f:: brica;iri

( după

Oh,ervaţ i i (d o~·umc nt c
, : :~r~

de

c:; n~l' l'\ an-,

de •·crc ri nţă a ntceedt·nte,
cantitate, d:tt · \P cia lr +

cu)

prc.r.c nţ a se mnătu ril o r, in~cpţi on:ir ilo, mărci l or.

( 1.5)

( 1.6)

ş.a.)

( 1.1)

( 1.2)

( 1.4)

( ( .3)

do.: licr: 1(>1\i'i

apl i ca tă .

L- 33cm 1 27.5cl

I coană pc sticlă
"ÎnăiJnrea
Maicii
Domnu lui"·
34431

g=2,5cm
rama 5cm
glajă (.,sti clă tra să la mână")vopselc, lianJi (clei de
oase, ulei de in), solul ii de fix are (OJCI. a lbuş de ou,
!icre de bou), lemn de brad. IO ilă de aur.

Cl i s~.: u

2/4 sec. XIX

color=634 16 12, 13
Nesa t isfăcă toare ,

Pi ctură

in tempera pe dosul sticlei. contururi trase cu
cu negru, pictat cu pcnsula, rama: t ăiat , geluit.
îmbinare cu pene.

pictura

exlo liată .

şablon,

L=39cm 1=34cm
pc st i c lă
"Slântu
Nicolae" 34432
I coan ă

G l ajă (s t iclă trasă

la mână) . vopsele. l ianţi (ulei de in,
clei de oase), soluJi i de fi xare (oJct. a lbuş de ou. fiere
de bou), lemn de brad

4/4 XIX

Pi ctură in tempera pe dosul sticlei, contururi trase cu
pcnsula (cu negru). rama: tăi ere. gduire. îm bi nare cu
pene, vopsire, prindere în cuie de licr.

.. ..................... restul inscripJiei este ştearsă .
Cliseu
Cl iseu
/\/N=63769-6
color=62754-26
bună

L=38,5 1=33.5
cm
I coan ă p~.: sticlă

"M asa Raiului"
. 34435

cm

G l ajă (s ticlă trasă

la m ână), vopsele, lianJi (ulei de in . incep. sec. XIX
clei de oase). snlu!i i ele li xar~.: (OJCt, alb u ş de ou, !icre
d~.: bou). lemn de brad. cuie de licr, foiţă de aur .
Pi c tură in tempera pe dosul sticlei (tehnica in ogl indă ),
contmuri tr<L~e cu peniJa; pictat cu pensula: rama şi
capac. originale- din lemn de brad: tă i at , gduit;
îmbinare cu pene şi cuie

L=35cm 1=30cm

Cl iseu

Cliseu

A!N- 63 103 - 36 cnlor- 62707 - 23
flună

g= l ,5cm
rama·

3.5cm

14

FISĂ STANDARD
:\utor (i), :ttrlier,

Denumi r c::c
h a nu lui
c ultura l

:Jtl'ihuire (d upă caz)

( 1.1 )

( 1.2)

!!1c:~·t ă, ~cu a! ~,

Titlu l
(c!ac:l

~au

't~

trma
c:::ul}

:vfall""ial, te hni că, d imensiuni (cvcntt:r.l
dimcnsiunik s uportulu:) :i alti ? :J r amctri ::It
identificare (după caz)

Datare, a nul
fcb~itaţk i (după

cal)

Ob~crv atii

(docume nte de re fe rinţ ă a ntl·cedentt,
sta re de conscn :~rr, ca ntitate, d ate speci ale +
prez(• n ţa ~cmnă turil or, inscptioniirilo, m ărc ilor,
ş.a.)

ll:nană p~ ~ IÎ\:hi

" r. l oan cu
Mielul" - 3445 1

( 1.3)

( 1.4)
( 1.5)
lilajă (sticlft t ra'ă la mânri). lianti (clei de oa~~. uki de sec XIX
in}, soltqii de lixan; (ote t. alhu~ de ou, !icre de bou).
lemn de brad. cuie de ticr.
Pi c tură in tempera pc dosul s tic lei (tehnica în og l indă ),
contururi trase cu pcniţa. pictat c u pensula: rama le mn de brad vops i tă. capac nou. tă ia t, geluit, îmbinare
c u pene ş i cuie de li er.

L=29
cm
Icoană pe st i c l ă
"Maica
Îndurerată" 34499

Necunoscut

1=23 cm

( 1.6)
Cli,cu
C liseu
/\/N=6332ll - 34 color 62862 - 20
B ună:

vopseaua putin

să ri tă.

g= l ,5
cm

G l ajă (st iclă trasă la mân ă) , vopsele, li a nţi (ulei de
oase, ulei de in), soluti i de fi xare (o ţ e t, a l bu ş de ou,
fie re de bo u), lemn. foiţă de aur.

4/4 X IX

Pi c tură

în tempera pc dosul sticlei, contururi trase
izvod. cu negru pic tat cu pensula, umbre rama
orig ina lă din le mn de brad spatele din placaj; îmbinare
cu cuie (pc spate sau pus co lţuri ).

Cliseu
C liseu
NN=6377 1- 17 color=62755- 37

Foarte

bună

după

Donaţ i i , Comisia l ocal ă de achiz itii
lnscripJie cu caractere greceşti ş i chirilice

L=44,5 1=35 cm
cm
l colmă pe sti c l ă
"Mai ca
Îndurerată" 34506

"(j l ajă " (s tic l ă trasă la mână), vopsele, lianţi (clei de
oase, ulei de in), soluJii de fixare (otet. albuş de ou.
fiere de bou). foiţă de aur, le mn de brad (rama ş i
capacul)
Pictu ră in tcmpera pc dosul sticlei (tehnica în
ogl indă), contururi trasate c u pcnsula d upă şablon .
pictat cu pcnsula. Rama îmbinată cu pene: capacul pc
spate le piesei (orig inale)

X IX

Cliseu
col01= 62993 - 9;
62994-1 0
Foarte bună . Culoarea
mal(>rion.

·stc

Com de pra f de
pu şcă - 37259

L=48
1=43 cm
cm
corn de ecrb. a l amă
tă iat , gă u ri t , alam ă bătu tă

pcrforată

neagră

pu[in dct c ri ora tă la

la di st a n [ă de 23

şi

respectiv de 1

g=2.5
cm

la rece, cositorit, inci/.at.

excizat
L=22cm 1= 19cm
15
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FIŞA
Denum irea

Au tur(i),

a ~ ::!1e r,

mc:1·că, ~.:0 ;1!- ,

t ulturu l

atri bu ire

(după

fVI atc:-tal,

Titlu! '\~HI l{'~:l 'l
( c!acă este ca.:&i t)

te hni că,

STANDARD

dim ensiuni

(e v c ntt~:\ !

d: .J ~ cm;iu:-! il ~ ~itlpo rtulti!) şl ~ ! t: jJ';l ram ctri d'.'
identifi ca r e (d up ă caz)

caz)

Datare, a nul
f4 hric a ţici (după

caz)

Oh~c rnţ ii

(d ocumente de refe rin ţă antcccd r ntc,
lita re de c o n~c rva rc, cnnti tatc, datr speciale t

pr~.t.t• nţa semnăturil o r, in scpt i o n ă ril o, m ă rcil o r,
~ . a.)

(1.3)

pruncul" -

( 1.4)
"( i lajă" ('itidă tra-;ă la nHinil). Vl)p..;clc, lim11i (tllci dc
in. cki <.k oase), S\>luţii d ~ fix are (ofct. albuş d~.: ou,
1icrc de bou). kmn de brad (rama şi capacu l), f()Îi ă <.le

3g7X(

aur

( 1.1 )
leoan ;i -.;ti el <"1
"F.:cinara tu

( 1.2)

(1.5)
( 1.6)
3'-4 XIX ~i int:cp. X:X l 'li-;cu
Cliseu
/\/ N- 63333 - 35, colnr<12X9o - 12
36

Pi c tură

în tempera pc dosul sticlci. Contururi trase cu
ş ab l on , pictat cu pensula. Rama imb in ată cu pene,
capacul format din tre i b ucă( i .

bună

Fiice le iconru·ului, bmilia ş i Elisabeta suplinesc migal
Icoană sticlă

M orăritelc

Fecioru·a cu
pruncul - 38782

It: oană

pc sticlă
Sf. Ioachim JX851

lon Pop

o=2 3
L- 5 1,5 1 46,5
""cm '
cm
cm
•
"glaja", vopsele, lianţi (ulei de in, clei de oase). . o l u~ii 3/4 XTX ş i încep. XX Cli. eu
Cliseu
de fixare (o{et, a lbu ş de ou, llere de bou). lemn de brad
A!N=63332-28, color-62895-7
29
la rama ş i capac, foiţă de aur
PictUTă în t~rnpera pe dosul sticlei. Contururi trase cu
Bună, fondul albastru - închis deteriorat de o parte şi
şahl on . pictat cu pensu la, rama îmbinată cu pene
de alta a personajelor.
(o ri gimtl ă). Capacul original din 2 bucă!i .
Rama pictată (cu fondu l roşu ) cu ma.ron închj s ş i vcrd
o=2 2
L=53
1=47.5
""cm '
cm
cm
Cliseu
2/4 secolu l XIX
Cliseu
Glajă ( "sti clă lrasă la mână" ), vopsele, lianri ( uk~i de
in, clei de oase), solutii de Jixare (oţet, a lbuş de ou ,
/\/N=6J770 - 9 color=62750- 29
lier de bou}, lemn de brad.
l3ună
Pictură în tempera pc dosul sticlei, cun1ururi trase cu
şab l o n Cll negru; pictat cu pensula: rama: tăiat, geluit,
'imbinare cu pene; capac: dou ă scânduri.

fT=2
;::,
' 3cm
ram a4,7cm
Glajă (sticlă lrasă la m ână ), vopsele. lianti (clei de
2/4 XIX
oa c, ulei de in), solu\ii de fixare (oţet, albuş de ou,
Licrc de bou), fo i{ă de aur, lemn de brad
Pictură tempera, contururi trase cu penjţa după it.vod,
vopsit, fo i ţă aplicată; rama: tăiere, gcluire. îmbinare cu
pene, vopsit
L=41 ' 7c 1=36cm
.

Icoan ă

pc

sti clă

"Sf. Gheorghe"

- 38860

L=50,5 l::oJ6 cm
cm
16
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FISĂ ST ANO ARD
Denumirea
bunulu;
cultural

,\ut:Jt'(i), atelier ,
m~:·că, şcoa l ă,

atribuire

( dup ă

Titlul sau te='-;;,
(:!::ci! ~ ~ tt' ~::::u l)

Ma terial,

tehnic ă, (!i;nc~l~ iun i

(eventua l
suportu lui) şi alti param etri :!:.:
identificare (după caz)

dimcnsiu u i!~

caz)

Da:arc, a nul
f:.:hricatici (după
caz)

Obse rvatii (documente de re fe rint ă antecedente,
st2r c de conservare, cantitate, date speciale +
prezenta semnăt uril o r, in scptio n ăril o, m ărcilor,

(1.5)

( 1.6)

ş.a.)

( 1.1)
I coană sticlă

( 1.2)

Sf.

1laralambic 39093

Icoană sticlă
"Buna Vestire"
-47966

pe sticlă

lcoănă
-52302

( 1.3)

( 1.4)
Glaja (s ticlă tras ă la mână). vopsele, lian)i: (ule i de in,
c lei de oase), solu)ii de fixare (o)et, albuş de ou , fi ere
de bou) lemn de brad.
Pictură tempera pe dosul sticlei, contururi trase după
izvod, pictat cu pensula, rama şi capac originale: din
lemn de brad, tăiat, geluit, îmbinare cu pene şi cuie.
L=46cm 1=40,5cr
Glajă (stidă îrăSă la mână), vopsele, lianJi{iiici de in,
clei de oase), solutii de fixare (otet, albuş de ou, fiere
de bou); lemn de brad, foiJă aplicată.
Pictură in tempera, pe "dosul sticlei". Contururi trase
· după izvod; pictat cu pensula; rama şi capacul originale din lemn de brad: tăiat, gelui, imbinat cu
pene şi cuie.
, L= 35
1=29 cm
cm
Sticlă, cliTOri tempera, tuş, fOflă de

g= l ,5
cm
lemnde fag .

aur,

Picrură

pe dosul sticlei in tehnica in "ogl indă" ; foiJă
desenat cu pensula; tăiat, cioplit, scobit,
fasonat, irnbinare cu pene ş i cuie de lemn.

aplicată;

L=57,5n 1=48cm
ramaSem

g=2,5cm
rama

2/4 sec. XIX

Cliseu
color-634 19 - 27
bună/ 1 989

1

sec XIX

-

.........................
· -Cliseu - CLiseU ·-- AIN=63126 - 3 1 color-62729 - 16
· 1994, foarte bună

C liseu
co1or=68550 - 1;
6855 1- 2,3
·lil~M~Jlb lată cu geam

